
PRISLISTA 2021
Kemivägen 10⏐ info@ernstkarg.se

Event
● Lunchföredrag:

○ Paket 1: 20 000:-
○ Paket 2: 15 000:-

● Podcast:
○ Paket 1: 10 000:-
○ Paket 2: 2 000:-

● Marknadsföring:
○ Paket 1: 6 000:-
○ Paket 2: 3 000:-
○ Paket 3: 8 000:-

● Informationsbord:
○ Paket 1: 5 000:-
○ Paket 2: 25 000:-

● KARM: Vår arbetsmarknad har tre paket för utställare. Kontakta oss för mer
information.

Det är möjligt för ett företag att önska något utanför denna prislista, om de exempelvis vill
hålla i en case-kväll eller kvällsföredrag, och då bestäms priset efter överenskommelse.



Lunchföredrag:

Paket 1: 20 000:-
● 60 minuters lunchföredrag + 30 minuter för frågor.
● Priset inkluderar mat till de första 100 personer som kommer.
● Priset inkluderar marknadsföring för eventet.

Paket 2: 15 000:-
● 30 minuters lunchföredrag + 30 minuter för frågor.
● Priset inkluderar mat till de första 100 personer som kommer.
● Priset inkluderar marknadsföring för eventet.

Ernst & KARG ger er möjligheten att hålla i ett lunchföredrag för studenter från
kemiteknologsektionen och KfKb-sektionen om ert företag. Detta event passar om ni
önskar presentera ert företag för en bred publik och skapa ett stort intresse för framtida
kontakt. I priset inkluderas marknadsföring via Facebook, Instagram och ett mailutskick.
Därefter tillkommer även två påminnelser och affischering när datumet för föredraget
närmar sig. De tillgängliga paketen inkluderar mat till upp till 100 personer, under
förutsättningen att som mest 5 000:- av avtalat pris går till införskaffandet av mat. Ernst &
KARG tar ansvar för inköp och servering av maten. Vi kan ge er en lista på olika alternativ
till mat att bjuda på. Om ni önskar erbjuda mat som övergår 5 000:- så är detta möjligt om
ert företag står för mellanskillnaden.



Podcast:

Paket 1: 10 000:-
● Upp till 60 minuter lång podcast fokuserat på ert företag och era intressen.
● Inkluderar annonsering av ert företag på instagram, facebook och

sektionshemsida.
Paket 2: 2 000:-

● Tre sponsrade meddelanden under en podcast vid start/mittpaus/slut. Varje
meddelande, samma eller olika, kan vara upp till två minuter långa.

● Inkluderar en kort text av ert företag på instagram, facebook och
sektionshemsidan.

Ernst & KARG håller i en podcast där intressanta företag och personer intervjuas för att
studenterna på Chalmers kemi- och bioteknik-utbildningar ska få reda på mer om
arbetslivet och vad som väntar efter en examen. Ert företag får därmed möjlighet att nå ut
till många studenter. Priserna inkluderar annonsering av podcast och sponsring av den.



Marknadsföring:

Paket 1: 6 000:-
● Annonsering av ert företag på Facebook, Instagram och sektionshemsida.

Paket 2: 3 000:-
● Annonsering av ert företag via Chalmers interna mailsystem.

○ Når alla studenter på kemiteknologsektionen och KfKb-sektionen.
Paket 3: 8 000:-

● Annonsering av ert företag på Facebook, Instagram och sektionshemsida/tidning.
● Annonsering av ert företag via Chalmers interna mailsystem.

○ Når alla studenter på kemiteknologsektionen och KfKb-sektionen.

Ernst & KARG erbjuder marknadsföring vi Facebook, instagram, hemsidor och mailutskick
till studenterna på kemiteknologsektionen och KfKb-sektionen. Dessa annonser kan
innehålla text, foto, länk eller liknande. Om ni köper ett event-paket ingår marknadsföring
i priset och det når alla elever som följer oss på dessa plattformar samt till alla elever via
mailutskick. Vi erbjuder även bredare marknadsföring i form av dessa paket där vi själva
använder aktiv marknadsföring via Instagrams och Facebooks marknadsföringsverktyg.



Informationsbord:

Paket 1: 5 000:-
● Informationsbord i kemientré från 10:00- 13:00.

○ Tilltugg och fika kan fixas efter överenskommelse.
● Priset inkluderar marknadsföring.

Paket 2: 25 000:-
● Informationsbord i kemientré från 10:00- 15:00.

○ Tilltugg och fika kan fixas efter överenskommelse.
● 60 minuters lunchföredrag.

○ Priset inkluderar mat till de första 100 personer som kommer.
● Priset inkluderar marknadsföring för eventet.

Ernst & KARG ger er möjligheten att sätta upp ett bås på 6 m2 i kemientrén där ni kan
träffa studenter från kemiteknologsektionen och KfKb-sektionen, och även masterselever
som kan vara intresserade av arbete eller examensarbete. Det går även bra att kombinera
med ett lunchföredrag, som erbjuds i paket 2. Vi föreslår att ni bjuder på något lättare
tilltugg, så som kaffe och en kaka, eller olika reklamprylar för att enklare få kontakt med
studenter. Detta event passa om ni önskar presentera ert företag för en bred publik, men
ger även möjlighet till djupare samtal med intresserade studenter.



Arbetsmarknadsmässa:

KARM är arbetsmarknadsmässan för programmen under kemiteknologsektionen och
KfKb-sektionen och den kommer att anordnas både digitalt och fysiskt den 24 november
2021. Priset inkluderar lunch och tilltugg till samtliga företagsrepresentanter, samt
internet till alla företagsmontrar, för de delar som anordnas fysiskt. Det kommer även att
hållas en After Mässa efter mässan där ni gärna får delta och träffa studenter från båda
sektionerna.

Kontakta oss på karm@ernstkarg.se för mer information och prisförslag.
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